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I. NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT I CONDICIONS DE SOCIS
1. Per accedir al club és obligatori entrar amb el carnet de soci/a, polsera o amb
l’empremta dactilar i estar al corrent de tots els pagaments.
2. El carnet/polsera de soci/a és personal i intransferible. La utilització d’aquest, per una
altra persona significarà la baixa automàtica del titular.
3. En cas de pèrdua de carnet/polsera de soci/a, el soci haurà de comunicar-ho per tal de
poder donar de baixa aquest. La reposició del carnet/polsera nova té un cost addicional.
4. Al ser acceptat com a soci/a del club, té dret a utilitzar les instal·lacions i els serveis
del club des del dia de la seva alta, d’acord als horaris i/o restriccions corresponents a la
seva condició i tarifa.
5. L’accés a l’aparcament del club només funciona en horari d’obertura del club, i segons
tarifa contractada, pel soci/a majors de 18 anys. Hauran de retirar el seu vehicle abans
del tancament del club.
6. Preguem que utilitzeu els fulls oficials de suggeriments o de reclamació per ajudar-nos
a millorar el servei; qualsevol suggeriment és d’un gran valor per a nosaltres.
7. No està permesa cap activitat professional aliena al club, a l’interior d’aquest.
8. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o material, si se’n fa un mal ús,
comportarà la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret a ser soci/a.
9. S’ha d’utilitzar roba i calçat apropiats per a cada activitat i servei esportiu i/o de fitness.
10. Els socis infantils menors de 14 anys que accedeixin al club, hauran d’anar
acompanyats d’un soci/a adult en actiu (major de 18 anys), pare, mare o tutor legal.
11. Els socis/es menors de 18 anys i majors de 14, han de tenir firmat el consentiment de
Responsabilitat de Menors per pare/mare/tutor legal.
12. Per accedir a la zona de piscines del club, els socis infantils menors de 14 anys
hauran d’anar acompanyats en tot moment d’un adult soci/a, que respondrà del seu
comportament i es responsabilitzarà de qualsevol dany o lesió que pugui causar o patir.
13. L’edat mínima per accedir a la sala de fitness i a les activitats dirigides és de 14 anys.
14. Per fer ús de les pistes de tennis, pàdel i frontó, els socis menors de 14 anys hauran
d’anar acompanyats d’un adult.
15. Per raons d’higiene, queda prohibida l’entrada d’animals domèstics dins de tot el
recinte del club i edifici social.
16. Està prohibit fumar, excepte a les zones habilitades (terrasses del restaurant).
17. Està prohibit menjar, excepte a les zones habilitades (zona restaurant, cafeteria,
terrassa) Queda exclòs d’aquesta normativa el berenars/esmorzars dels infants. Per fer
un event especial s’haurà de demanar autorització al Club/Restaurant.
18. És obligatori respectar els horaris establerts per les diferents activitats i serveis del
club.
19. La direcció del club podrà suspendre provisionalment o permanentment el dret
d’entrada en els casos següents:
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- Incompliment d’aquest reglament.
- No respectar el caràcter intransferible del carnet/polsera de soci/a.
- No respectar les normes de convivència i civisme.
19. La normativa del club pot ser modificada per la direcció del club, per adaptar-la a la
realitat social i sempre estarà exposada al públic i penjada a la web del club, en concret
a l’Àrea Client.
La normativa que regeix les condicions sanitàries i de seguretat d’aquest centre està
regulada pels DECRETS 95/2000 i 165/2001
II. TRÀMITS ADMINISTRATIUS
1. En el moment de formalitzar el contracte serà indispensable mostrar el DNI i signar
l’autorització del document SEPA.
2. L’import de la quota d’inscripció s’abonarà a la recepció del club en el moment de l’alta.
La quota mensual es domiciliarà en una entitat bancària.
3. Els usuaris hauran de respectar la modalitat de quota en la qual estiguin inscrits i han
d’estar al corrent de tots els pagaments.
4. Qualsevol canvi administratiu (baixa o congelació, canvi de quota, canvi de número
de domiciliació bancària...) s’ha de comunicar abans del dia 20 del mes en curs, perquè
tingui vigència el mes següent.
5. Les quotes i serveis es passaran el dia 1 de cada mes.
6. Els canvis de quotes per franja d’edat es realitzen automàticament, per tant, no hi ha
avís al soci.
7. El càrrec per despesa d’impagat serà de 10€ per rebut emès.
8. La comunicació amb el departament d’administració pot ser via e-mail a administracio@
juniorfc.com.
III. HORARI DEL CLUB
1. L’horari del club és de 6’45 a 23’30 hores de dilluns a divendres i de 8’00 a 21’00 hores
els dissabtes i diumenges i festius.
2. El club es reserva el dret de modificar aquests horaris prèvia comunicació als socis/es.
3. Els dies 1 de gener i 25 de desembre, el club romandrà tancat. Les vigílies de
determinats dies, i amb prèvia comunicació interna, l’horari habitual pot ser modificat.
4. Amb excepció dels vestuaris, les altres àrees tancaran 30 minuts abans del tancament
del centre. En el cas de les instal·lacions exteriors, l’últim servei finalitzarà 1 hora abans
del tancament del club.
IV. SERVEIS I INSTAL·LACIONS QUE OFEREIX EL CLUB
1. Recepció
2. Servei dietètic
3. Fisioterapeuta i entrenadors personals
4. Escoles esportives: hockey, futbol, tenis, pàdel, natació, etc
5. Àrea social

NORMATIVA CLUB

#bategablauinegre
www.junior.cat
Tel. 93 674 13 59
Whatsapp +34 654 633 324
info@juniorfc.com

6. 6 pistes de tennis i una de minitenis
7. 11 pistes de pàdel
8. 1 frontó
9. 1 camp de futbol 11
10. 1 camp de futbol 7
11. 2 camps d’hockey herba
12. 1 pavelló poliesportiu
13. Sala de fitness
14. 3 sales d’activitats dirigides
15. Piscina interior i piscina d’hidromassatge
16. Piscina exterior
17. Saunes i bany turc
18. Rajos UVA
19. Solàrium
20. Cafeteria i restaurant
21. SPA-Estètica
22. Perruqueria
23. Ludoteca
24. Aula d’Estudi
25. Sala d’Actes
26. Pàrquing
V. INVITACIONS
1. El club posa a disposició de cada soci/a major de 18 anys invitacions anuals.
2. El soci/a podrà utilitzar-les per convidar familiars i amics i compartir durant un dia les
activitats i serveis del club.
3. El convidat/da no podrà utilitzar més de 2 invitacions anuals.
4. En el moment d’utilitzar la invitació, el/la acompanyant del soci/a haurà d’omplir
obligatòriament el formulari corresponent, en el qual se li demanaran les seves dades
personals.
5. Els socis seran els responsables del comportament i actitud dels convidats que els
acompanyin.
VI. OBJECTES PERDUTS
1. La direcció no es farà responsable dels objectes perduts, oblidats i/o robats a les
instal·lacions del club i/o pàrquing.
2. Els objectes perduts es dipositaran a la recepció del club.
3. Tots els objectes perduts (roba i calçat) es guardaran durant un període de 15 dies.
Passat aquest període, el material serà entregat a la caritat.

NORMATIVA CLUB

#bategablauinegre
www.junior.cat
Tel. 93 674 13 59
Whatsapp +34 654 633 324
info@juniorfc.com

VII. BAIXA DEL CLUB O CONGELACIÓ DE LA QUOTA PER SOCIS
1. Per donar-se de baixa o congelar la quota del club com a soci/a, serà obligatori omplir
un formulari que es facilitarà a recepció abans del dia 20 de cada mes.
2. El soci que estigui al corrent dels pagaments podrà congelar la seva quota durant un
període mínim de tres mesos i un màxim d’un any pels següents motius: malaltia, canvi
de domicili, canvi de domicili laboral o estudis a una distància de superior a 40 km. del
club, aportant sempre un justificant.
3. Durant aquest període no es podrà fer ús de les instal·lacions i s’abonarà la quota
corresponent cada mes.
VIII. VESTUARIS
1. El soci podrà fer us d’un sol armariet d’ús puntual i/o de lloguer.
2. L’edat mínima per llogar un armariet dels vestuaris serà de 14 anys. Cada soci podrà
llogar únicament un.
3. Els armariets d’ús puntual hauran de buidar-se un cop finalitzada l’activitat. Al final de
la jornada es procedirà a la seva obertura i els objectes trobats al interior es dipositaran
com a objectes perduts.
4. En cas de pèrdua i/o mal us de la clau s’haurà d’abonar el cost corresponent.
5. Fins als 8 anys, els fills/es podran entrar al vestuari corresponent amb el pare o mare.
A partir d’aquesta edat s’hauran de canviar sols ens els seus respectius vestuaris.
6. Cal evitar portar objectes de valor al club.
7. S’ha de respectar l’espai de la resta d’usuaris.
8. Per qüestions d’higiene, no està permès depilar-se, afaitar-se i/o tallar-se les ungles
als vestuaris.
9. Per qüestions d’higiene recomanem l’ús de xancletes.
10. Els socis/es hauran d’evitar qualsevol comportament que molesti el benestar de la
resta d’usuaris.
11. No està permès menjar ni consumir begudes a l’interior dels vestuaris.
12. La direcció no es fa responsable dels objectes perduts o desapareguts.
IX. ÀREES DE FITNESS
En el cas de patir alguna lesió i/o malaltia que pugui considerar-se de risc a l’hora de
practicar activitat física o esport, s’haurà d’informar al tècnic de fitness del club.
a) SALA DE FITNESS
1. S’haurà d’utilitzar una tovallola, que es col·locarà sobre l’àrea de contacte (màquines i
màrfegues) i netejar-les un cop finalitzada la seva utilització.
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2. Es recomana hidratar-se amb aigua o begudes isotòniques abans, durant i després de
l’exercici realitzat.
3. S’utilitzarà la indumentària i calçat adequat. El calçat d’us interior no podrà ser el
mateix que l’utilitzat a les instal·lacions exteriors.
4. No es pot accedir a les zones d’entrenament amb bosses esportives, menjar, envasos
de vidre o qualsevol altre material que el personal de la instal·lació consideri inadequat.
5. En els moments de màxima afluència a la sala, el temps límit d’utilització de les
màquines cardiovasculars no podrà superar els 20 minuts.
6. Els/les esportistes de les seccions esportives, no podran realitzar les seves sessions
de preparació física en grup en els moments de màxima afluència.
7. Es farà un ús adequat del material de la sala. Després d’utilitzar-lo es guardarà al seu
lloc, descarregant les barres i col·locar les peses i discos al seu lloc.
8. Cal procurar que les plaques de les màquines de tonificació no impactin mentre es
realitzen els exercicis.
9. Els socis/es hauran d’evitar qualsevol comportament que enterboleixi el benestar de
la resta d’usuaris.
b) ESTUDIS D’ACTIVITATS DIRIGIDES
1. No està permesa l’entrada a les sales d’activitats dirigides fora de l’horari d’activitats.
2. És important assessorar-se prèviament pels tècnics de fitness del tipus d’activitat que
es desitjarà realitzar.
3. És important respectar els horaris de les classes: no es podrà entrar un cop hagin
passat 5’ del seu començament.
4. No es podrà sortir de la classe abans de la seva finalització per tal de garantir una
bona recuperació.
5. S’utilitzarà la indumentària i calçat adequat. El calçat d’us interior no podrà ser el
mateix que l’utilitzat a les instal·lacions exteriors.
6. Es recomana hidratar-se amb aigua o begudes isotòniques abans, durant i després de
l’exercici realitzat.
7. No es pot accedir a les sales d’activitats amb bosses esportives, menjar, envasos de
vidre o qualsevol altre material que el personal de la instal·lació consideri inadequat.
8. L’horari de les activitats dirigides podrà ser modificat i/o reduït avisant i notificant els
socis prèviament.
9. S’haurà d’utilitzar una tovallola, que es col·locarà sobre l’àrea de contacte (step i
màrfegues) i netejar-les un cop finalitzada la seva utilització.
c) PISCINES
ÚS LLIURE
1. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
2. S’hauran de seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.
3. Per poder accedir a la piscina interior és obligatori l’ús de les xancletes, casquet de
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bany i banyador. En el cas de la piscina exterior, no caldrà portar casquet de bany.
4. Si es comparteix carril, els socis hauran de nedar en el sentit contrari de les agulles
del rellotge.
5. Està prohibit tirar-se de cap o d’esquena, fer tombarelles, córrer al voltant de la piscina
o bé practicar jocs que puguin comportar un risc físic.
6. No es podrà menjar i/o fumar en tot el recinte de la piscina.
7. Introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material esmicolable.
8. En un horari definit dels mesos de juliol i setembre, la piscina exterior estarà ocupada
per l’activitat de casals esportius.
9. No es permet l’ús de material alternatiu propi.
10. Prohibit entrar amb infeccions cutànies.
11. Prohibit el top-less a les piscines interiors i exteriors.
12. Durant el mes d’agost la piscina interior romandrà tancada per tasques de manteniment
obligatòries.
ACTIVITATS AQUÀTIQUES
1. És important respectar els horaris de les classes: no es podrà entrar un cop hagin
passat 5’ del seu començament.
2. És imprescindible l’ús del banyador esportiu per accedir a aquesta activitat.
3. Per les activitats que sigui necessari l’ús de material, aquest s’utilitzarà i posteriorment
es guardarà al seu lloc.
PISCINA D’HIDROMASSATGE
1. És imprescindible una conducta correcta i no cridar o parlar fort.
2. En cas necessari, caldrà respectar la zona i l’horari destinats a la natació de nadons.
3. És obligatori dutxar-se, portar banyador i entrar descalços.
4. No està permès l’ús als menors de 16 anys.
d) SAUNA I BANY DE VAPOR
1. No està permès l’accés a les saunes i bany de vapor a aquelles persones que tinguin
problemes d’hipertensió o hipotensió, cardiopaties greus, varius i altres malalties que
comportin un risc.
2. És obligatori dutxar-se i eixugar-se abans d’utilitzar-lo.
3. En el cas de la sauna, es recomana seure a sobre la tovallola.
4. Està prohibit depilar-se i afaitar-se en tota la zona termal.
5. Està prohibit entrar menjar i/o beguda.
6. No està permesa la manipulació dels aparells de control.
7. S’ha d’abandonar immediatament la sauna i/o el bany de vapor si es nota sensació
d’ofec o mareig.
8. No està permès l’ús als menors de 16 anys.
9. S’aconsella beure líquid després de la sessió.
e) RAJOS UVA
1. L’exposició de rajos ultraviolats artificials està prohibida a menors de 16 anys i es
desaconsella a les dones embarassades o en estat de gestació.
2. No es pot entrar mullats.
3. És necessari prendre les precaucions següents:
- Utilitzar les ulleres de protecció adequades.
- No utilitzar cosmètics i no aplicar-se cremes de protecció solar.
- Abstenir-se de qualsevol exposició als rajos ultraviolats durant els períodes en què
s’estiguin prenent medicaments que augmentin la sensibilitat dels rajos ultraviolats.
- Evitar exposicions en cas d’afeccions a la pell, sense la opinió d’un metge.
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- Limitar el temps d’exposició durant la primera sessió, per tal de poder avaluar la reacció
de la pell.
- L’ús dels aparells de bronzejat artificial d’aquest centre està sotmès a la normativa
vigent.
4. La normativa que regeix i regula els centres de bronzejat artificial és el DECRET
348/2001 publicat en el DOGC 3541 del 27/12/2001.
XI. ACTIVITATS ESPORTIVES
En el cas de patir alguna lesió i/o malaltia que pugui considerar-se de risc a l’hora de
practicar activitat física o esport, s’haurà d’informar al tècnic esportiu del club.
a) TENNIS
1. L’ús de les pistes de tennis queda exclusivament reservat als socis/es del Club i als
convidats/es d’aquests.
2. Per fer ús de les pistes de tennis, els socis menors de 14 anys hauran d’anar
acompanyats d’un adult soci/a.
3. Les pistes no podran ésser utilitzades en cas de gel, neu, pluja, calor o d’altres
elements que puguin deteriorar la superfície de joc. Es comunicarà als associats els
espais de temps reservats per a reparacions i/o tasques de manteniment.
4. En horari de 17.00h a 21.30h només podran haver com a màxim 3 pistes destinades
a escoles.
5. De manera excepcional solament els responsables de la secció de tennis i la
coordinació esportiva del club, podrà reservar les pistes per els campionats i com a
mínim es deixarà una pista pels usuaris que no participin al torneig.
6. L’horari d’ús de les pistes de tennis serà de 7.30h a 22.30h de dilluns a divendres i de
8.00h a 20.00 h. els caps de setmana i festius.
7. Per fer ús de les pistes, es farà la reserva prèviament a la APP del club amb 24:30h
d´antelació. També es podrà fer a la recepció del Club, via telefònica o presencial, però
amb 24 hores d antelació i no abans.
8. Només es podran fer reserves passades 4 hores de l’anterior reserva.
9. Les reserves de les pistes s’assignaran a les hores en punt o a dos quarts. La seva
distribució s’organitzarà de manera que no quedin espais de temps inutilitzables.
10. La reserva l’haurà de fer com a mínim, un dels jugadors i facilitarà els noms i cognoms
dels 2 ó 4 participants, depenent si es juga en dobles(4 participants) i per tant la reserva
de la pista serà per 90 minuts.
11. Passats 15 minuts de l’hora de l’inici, si algun jugador no ha passat cap un torn
d’accés, la reserva podrà quedar anul·lada.
12. El mal ús de la instal·lació o l’incompliment del reglament de reserva (utilització de
noms diferents en el moment de fer-la, falta d’avís amb un mínim d’una hora etc.) seran
objecte d’aplicació del codi de conducta següent:
- La primera vegada, comunicació privada amb advertiment de sanció.
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13. El temps d’ús de les pistes de tennis serà d’una hora en cas de ser dos o tres
jugadors i d’una hora i mitja per a partits de dobles.
14. Us recordem que feu un bon ús de la pista de tennis i que la deixeu com l’heu trobat.
Passeu l’estora al acabar de jugar.
15. Per entrar a les pistes, cal portar roba esportiva d’acord amb l’activitat de tennis,
calçat esportiu amb sola adequada pel tipus de paviment i la raqueta corresponent.
b) PADEL
1. L’ús de les pistes de pàdel queda exclusivament reservat als socis/es i abonats/es del
Club i als convidats/es d’aquests.
2. Per fer ús i reserva de les pistes els socis menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats
d’un adult soci/a, aquest menor no tindrà codi de reserva, per tant la reserva de la pista
l’haurà de fer l’adult a la recepció.
3. Les pistes no podran ésser utilitzades en cas de gel, neu, pluja o d’altres elements que
puguin deteriorar la superfície de joc. La direcció del club serà qui decidirà en cada cas
si l’estat de les pistes podran ser utilitzades.
4. En horari de 17.00h a 21.30h només podran haver com a màxim 4 pistes destinades
a escoles.
5. De manera excepcional solament els responsables de la secció de pàdel i la coordinació
esportiva del club, podrà reservar les pistes per a campionats i com a mínim es deixarà
una pista pels usuaris que no participin al torneig.
6. Els partits de interclubs es celebraran per norma general el cap de setmana i cada
capità pactarà l’horari habitual amb el coordinador esportiu del club. En el cas de que
un equip hagués d’ajornar o avançar el partit a un dia entre setmana, aquest només es
podrà fer a partir de les 21.00h i l’ocupació màxima serà de 2 pistes.
7. L’horari d’ús de les pistes serà de dilluns a divendres de 7.30h a 23.00 h. i de 8.00h a
20.30 h. els caps de setmana i festius.
8. Per fer ús de les pistes, es farà la reserva prèviament a la APP del club amb 24:30h
d´antelació. També es podrà fer a la recepció del Club, via telefònica o presencial, però
amb 24 hores d antelació i no abans.
9. Es podran fer reserves del mateix espai passades 4 hores de la primera reserva.
10. A la recepció del Club només es podrà agafar pista si hi ha disponibilitat en el mateix
moment i per jugar immediatament.
11. Les reserves de les pistes s’assignaran a les hores en punt o a dos quarts. La seva
distribució s’organitzarà de manera que no quedin espais de temps inutilitzables.
12. Per fer la reserva serà imprescindible posar els 4 noms dels jugadors/es.
13. Es hores vall es podrà fer reserves per jugar 2 persones, però les reserves es faran
a la recepció del centre i amb 24 hores d antelació.
14. A partir de trenta minuts abans de l’hora reservada, els 4 jugadors inscrits hauran de
passar per la recepció del Club a sol·licitar la pista que jugaran. En cas de no presentarse a la recepció, la reserva de la pista quedarà anul·lada passats 15 minuts de l’hora

NORMATIVA CLUB

#bategablauinegre
www.junior.cat
Tel. 93 674 13 59
Whatsapp +34 654 633 324
info@juniorfc.com

d’inici. En cas que no hi hagin els 4 jugadors/es, el cànon de la llum anirà a càrrec de la
persona que hagi fet la reserva.
15. En horari de pagament del cànon de la llum, es farà el mateix procediment afegint
aquest pagament.
16. El mal ús de la instal·lació o l’incompliment del reglament de reserva (utilització de
noms diferents en el moment de fer-la, falta d’avís amb un mínim d’una hora etc.) seran
objecte d’aplicació del codi de conducta següent:
i. La primera vegada, sense poder fer reserva una setmana.
ii. La segona vegada, sense poder fer reserva dues setmanes.
17. El temps d’ús de les pistes de pàdel serà d’una hora per quatre jugadors i de 30
minuts si són dos o tres participants.
18. Les pistes de pàdel quedaran excloses de reserva pels convidats. En les franges
horàries següents:
a. divendres o vigílies de festius de 18.00h a 22.00h,
b. dissabtes, diumenges i festius de 10.00h a 14.00h
19. Per entrar a les pistes, cal portar roba esportiva d’acord amb l’activitat de pàdel,
calçat esportiu amb sola adequada pel tipus de paviment i pala.
c) INSTAL·LACIONS DE FUTBOL I HOCKEY HERBA
1. L’ús dels camps de futbol i hoquei herba queden exclusivament reservats als usuaris/
es del club, així com als equips participants en les competicions oficials establertes per
les corresponents federacions i les competicions de les escoles esportives.
2. Els camps de hockey herba i futbol seran d’ús exclusiu per la pràctica d’aquest esport.
3. L’ús del camp de futbol i hockey herba, per competicions oficials i pel desenvolupament
dels entrenaments dels equips del club, tindrà preferència a l’ús sobre la resta d’usuaris/
es.
4. L’horari i la programació de l’ús del camp de futbol i hockey herba quedarà establert pel
director tècnic de la secció corresponent i la seva comissió esportiva.
5. Queda prohibit menjar i fumar dins del recinte dels camps.
6. Per entrar al terreny de joc, s’exigirà portar roba esportiva d’acord amb l’activitat i
calçat esportiu amb sola adequada pel tipus de paviment.
7. Els camps no podran ser utilitzats quan les inclemències del temps facin que el seu ús
sigui perjudicial per el bon estat i conservació, així com quan s’estiguin realitzant treballs
de condicionament o manteniment.
d) POLIESPORTIU
1. L’ús del poliesportiu queda exclusivament reservat als usuaris/es del club, així com
els equips participants a les competicions oficials establertes per les corresponents
federacions i les competicions de les escoles esportives.
2. Durant la temporada de competicions, el poliesportiu acollirà les competicions de
hockey sala i els entrenaments.
3. L’horari i la programació del ús del poliesportiu quedarà establert pel director tècnic de
la secció corresponent i la seva comissió esportiva.
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4. Durant els mesos de juliol i setembre, es desenvoluparan activitats esportives
corresponents al casal.
5. Durant els dies de pluja, en els que no es puguin utilitzar les pistes de tennis de terra
batuda, l’escola de tennis tindrà preferència a l’hora d’utilitzar el poliesportiu.
6. L’ús del poliesportiu per les competicions oficials i pel desenvolupament dels
entrenaments dels equips del club, serà prioritari a l’ús lliure d’aquest pel resta de socis/
es.
7. Està prohibit menjar i fumar dins del pavelló.
8. Per entrar al pavelló, s’exigirà portar roba esportiva d’acord amb l’activitat i calçat
esportiu amb sola adequada pel tipus de paviment.
XII. LUDOTECA
1. La ludoteca és una activitat adreçada a nens/es de 3 mesos a 5 anys. Es valorarà
l’admissió d’infants fins als 8 anys, en funció del número de nens/es que hi hagi en aquell
moment.
2. L’horari de la ludoteca és de dilluns a divendres de 17.00 a 20.30 h. Dissabtes i
diumenges romandrà oberta de 10 a 13.30 h. Durant el mes d’agost estarà tancada.
3. Les dues primeres hores de servei seran gratuïtes i la resta tindran un cost addicional.
4. El nen/a serà entregat i recollit per la mateixa persona, excepte si hi ha una autorització
escrita.
5. El pare/mare/tutor no podrà abandonar el club mentre el nen/a estigui a la ludoteca.
6. El pare/mare/tutor informarà al personal de la ludoteca de les instal·lacions que
utilitzarà i aportarà altra informació que el personal consideri necessària.
7. En cas de malaltia, el nen/a no podrà fer ús de la ludoteca.
8. El nen/a no podrà portar joguines, dolços o llaminadures dins l’àrea de la ludoteca.
9. Per raons d’higiene, demanem que el nen/a hagi menjat abans de fer ús de la ludoteca
i en el cas dels nadons, que el temps d’estada en aquest espai no coincideixi amb les
hores del biberó.
10. El pare/mare/tutor proporcionarà els bolquers o roba necessaris per l’atenció i la
higiene personal del nen/a.
XIII. SOLARIUM
1. Està prohibit l’ús d’aparells de música que propaguin el so a l’ambient.
2. No es permet menjar i/o fumar.
3. És necessari utilitzar una tovallola per estirar-se sobre les hamaques i no està permès
reservar-les.
4. Es recomana utilitzar la protecció solar en funció del tipus de pell.
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IVX. EDIFICI SOCIAL
1. L’horari de les sales de l’edifici social és de dilluns a divendres de 10 a 23 h. i dissabtes,
diumenges i festius de 10 a 20h. La reserva d’aquestes tenen un cost addicional.
2. No es podrà fumar dins d’aquest espai.
3. Per entrar a les sales s’haurà de portar una roba adequada i neta, quedant prohibit
accedir amb roba esportiva després d’haver realitzat alguna activitat física.

